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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Stosowanie pestycydów lub środków ochrony roślin prowadzi do istotnych korzyści dla 
sektora rolniczego i dla konsumentów, gdyż pozwala to na zapewnienie niezawodnych 
dostaw szerokiego asortymentu produktów rolnych po umiarkowanej cenie. Ponadto środki 
ochrony roślin mogą odgrywać ważną rolę w dalszym rozwijaniu i stosowaniu biopaliw 
produkowanych z roślin. Z drugiej strony pestycydy są stworzone po to, aby zwalczać 
niektóre organizmy i z tego powodu mogą wywoływać niepożądane negatywne skutki dla 
zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. W celu odpowiedzialnego i 
zrównoważonego korzystania z pestycydów już od 1979 r. prowadzi się europejską politykę 
w tym obszarze.

Aktualna sytuacja w tym zakresie raczej nie nastraja optymistycznie: nadal można stwierdzić 
obecność niepożądanych ilości niektórych pestycydów w środowisku naturalnym (w 
powietrzu, glebie i w wodzie), stanowiących potencjalne zagrożenie dla człowieka i 
środowiska. Te niedociągnięcia zostały jasno opisane w niedawno wydanym przez Komisję 
komunikacie pt.: „Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania 
pestycydów”. Aby stawić czoła tym brakom Komisja zaproponowała dwa wnioski 
legislacyjne:  rozporządzenie dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
(COM(2006)388) oraz tekst wniosku dotyczącego korzystania z nich. Obie propozycje należy 
zatem rozpatrywać wspólnie.

Sprawozdawczyni pozytywnie ocenia wniosek Komisji, w którym zaproponowano:

§ zobowiązać państwa członkowskie do sporządzenia krajowych planów działania, 
ujmujących uprawy, działania lub obszary stanowiące zagrożenie, oraz stosowne 
rozwiązania, jak również cele i harmonogram ich osiągnięcia;

§ wprowadzić obowiązkowy system kształcenia dystrybutorów oraz profesjonalnych 
użytkowników pestycydów;

§ poprawić i rozszerzyć zakres informacji udzielanych przy zakupie pestycydów ogółowi 
społeczeństwa;

§ wprowadzić system systematycznej kontroli technicznej będącego w użyciu sprzętu, z 
wykorzystaniem zharmonizowanych norm;

§ wdrożyć szczególne środki zmierzające do ochrony środowiska wodnego, np. strefy 
buforowe lub żywopłoty oraz inne rozwiązania, mające na celu ograniczenie przenoszenia 
aerozoli;

§ i, co najważniejsze, wprowadzić zakaz oprysków z powietrza w celu zwalczania zagrożeń 
wynikających z przenoszenia aerozoli, z możliwością wprowadzenia w państwach 
członkowskich (wyraźnie ograniczonych) odstępstw.

Sprawozdawczyni z radością przyjmuje proponowane środki harmonizacji. Są one nie tylko 
ważne w punktu widzenia zagwarantowania w całej Wspólnocie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, ale również dla stworzenia równych reguł gry 
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dla rolników i przemysłu produkującego pestycydy. Biorąc pod uwagę duże różnice w 
sytuacji geograficznej, rolniczej i klimatycznej państw członkowskich, sprawozdawczyni 
popiera dużą dozę elastyczności, jaką dysponują państwa członkowskie jeśli chodzi o 
wdrożenie konkretnych rozwiązań.  Sprawozdawczyni jest jednak zdania, że użycie 
chemicznych środków ochrony roślin można by jeszcze bardziej ograniczyć poprzez 
upowszechnianie najlepszych wzorców oraz poprzez częste stosowanie zintegrowanej 
ochrony.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 2 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie bez 
uszczerbku dla innych stosownych 
przepisów wspólnotowych.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie bez 
uszczerbku dla innych stosownych 
przepisów wspólnotowych lub 
jakichkolwiek krajowych środków 
fiskalnych w celu promowania korzystania 
z mniej szkodliwych pestycydów.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą, w razie potrzeby, podjąć decyzję o promowaniu 
zrównoważonego używania pestycydów poprzez przyjmowanie środków w postaci 
instrumentów fiskalnych.

Poprawka 2
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)

2a) Państwa członkowskie mogą udzielać 
dotacji lub przyjmować środki fiskalne w 
celu promowania korzystania z mniej 
szkodliwych środków ochrony roślin.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Odbywać się to może między innymi 
poprzez wprowadzenie opłat na wszystkie 
środki ochrony roślin z wyjątkiem środków 
o niskim lub obniżonym poziomie ryzyka, 
zgodnie z art. 46 ust. 1 oraz w art. 46a ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr [...] dotyczącego 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą, w razie potrzeby, podejmować decyzję o promowaniu 
zrównoważonego używania pestycydów poprzez przyjmowanie środków w postaci 
instrumentów fiskalnych.

Poprawka 3
Artykuł 3 litera (i a) (nowa)

ia) „pestycyd”: środek stosowany do 
ochrony roślin w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr [...] dotyczącego 
wprowadzenia do obrotu środków ochrony 
roślin.

Uzasadnienie

W tekście dyrektywy terminy „pestycyd” oraz „środek ochrony roślin” używa się zamiennie.
Aby uniknąć niejasności oraz zagwarantować pewność prawną ważne jest zdefiniowanie 
terminu „pestycydy”.

Poprawka 4
Artykuł 4 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie przyjmują krajowe 
plany działania, w których ustalone są cele, 
środki i harmonogramy mające na celu 
zmniejszenie zagrożeń, w tym 
niebezpieczeństw, i zależności od 
pestycydów.

1. Państwa członkowskie przyjmują krajowe 
plany działania, w których ustalone są cele, 
środki i harmonogramy mające na celu 
zmniejszenie zagrożeń, w tym 
niebezpieczeństw, i zależności od 
pestycydów. Cele te powinny być zgodne z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 oraz art. 16 
dyrektywy 2000/60/WE.

Uzasadnienie

Krajowe plany działania powinny w pierwszym rzędzie dążyć raczej do ograniczenia 
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zagrożeń i niebezpieczeństwa wynikającego z używania pestycydów, a nie ograniczania ich 
używania. Ważne jest, by krajowe plany działania opierały się również na celach ujętych w 
tzw. dyrektywie ramowej wodnej.

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Część krajowych planów działań składają 
się zintegrowane zwalczanie szkodników, w 
rozumieniu art. 13, zgodnie z którym 
pierwszeństwo uzyskują niechemiczne 
środki ochrony upraw.

Uzasadnienie

Należy stymulować zintegrowane środki ochrony upraw.

Poprawka 6
Artykuł 6 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
dystrybutorzy sprzedający pestycydy 
sklasyfikowane jako toksyczne lub bardzo 
toksyczne zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady
zatrudniali co najmniej jedną osobę, 
posiadającą certyfikat, o którym mowa w 
art. 5 ust. 2, która będzie obecna i dostępna 
miejscu sprzedaży w celu dostarczenia 
klientom informacji na temat stosowania 
pestycydów.

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
dystrybutorzy sprzedający pestycydy 
sklasyfikowane jako toksyczne zatrudniali 
co najmniej jedną osobę, posiadającą 
certyfikat, o którym mowa w art. 5 ust. 2, 
która będzie dostępna w celu dostarczenia 
klientom informacji na temat stosowania 
pestycydów.

Uzasadnienie

Informacji udziela się nie tylko w miejscach sprzedaży produktów – czasem odbywa się to w 
miejscu użytkowania.

Poprawka 7
Artykuł 7

Państwa członkowskie wspierają i ułatwiają 
realizację programów podnoszenia 
świadomości i dostępność informacji 
dotyczących pestycydów dla ogółu 

Państwa członkowskie wspierają i ułatwiają
realizację programów podnoszenia 
świadomości i dostępność informacji 
dotyczących pestycydów przeznaczonych
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społeczeństwa, w szczególności dotyczących 
ich skutków dla zdrowia i środowiska 
naturalnego oraz alternatywnych środków 
niechemicznych.

dla profesjonalnych i nieprofesjonalnych 
użytkowników, w szczególności 
oddziaływania pestycydów na produkcję 
rolniczą, zdrowie i środowisko naturalne
oraz alternatywnych środków 
niechemicznych.

Uzasadnienie

Ważne jest prowadzenie zrównoważonej kampanii uświadamiania, w której porusza się 
wszystkie pozytywne i negatywne skutki. Korzystanie z pestycydów wiąże się również z 
korzyściami, na przykład osiągnięciem maksymalnych plonów oraz wyższej jakości produktów 
rolniczych, ograniczeniem erozji gleby, spełnieniem wymogów w zakresie zdrowia roślin oraz 
umożliwieniem prowadzenie międzynarodowego handlu produktami rolnymi.

Poprawka 8
Artykuł 10 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby w 
przypadku stosowania pestycydów w 
pobliżu akwenów wodnych, preferowane 
były:

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby w 
przypadku stosowania pestycydów w 
pobliżu akwenów wodnych, a w 
szczególności akwenów z wodą pitną, 
preferowane były:

Uzasadnienie

Akweny z wodą pitną wymagają specjalnej ochrony w celu zagwarantowania, że spełnione są 
postanowienia art. 7 dyrektywy wodnej.

Poprawka 9
Artykuł 11 akapit 2

Zakaz lub ograniczenie, o którym mowa w 
lit. b) może opierać się na wynikach 
odpowiednich ocen ryzyka.

Zakaz lub ograniczenie, o którym mowa w 
lit. b) opiera się na wynikach odpowiednich 
ocen ryzyka.

Uzasadnienie

Ważne jest, by w odniesieniu do wrażliwych obszarów (z punktu widzenia flory, fauny oraz 
najbardziej narażonych grup jak dzieci) szczególnie rygorystycznie oceniać, czy należy 
zmniejszyć użycie pestycydów, czy wręcz go zakazać. Decyzje takie należy podejmować za 
każdym razem w oparciu o ocenę oddziaływania jednostkowego przypadku.
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Poprawka 10
Artykuł 12 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zagwarantowania, 
że poniższe czynności nie stwarzają 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz środowiska:

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zagwarantowania, 
że poniższe czynności wykonywane przez 
profesjonalnych użytkowników nie 
stwarzają zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska:

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, ze środek zaproponowany przez Komisję nie ma sensu w przypadku użytku 
nieprofesjonalnego.

Poprawka 11
Artykuł 12 ustęp 1 litera d)

(d) czyszczenie sprzętu do stosowania 
pestycydów po użyciu.

(d) przygotowanie, posługiwanie się,
czyszczenie oraz składowanie sprzętu do 
stosowania pestycydów po użyciu oraz 
wszelkich akcesoriów, w tym sprzętu do 
opryskiwania i chemikaliów.

Poprawka 12
Artykuł 13 ustęp 1 a (nowy)

1 bis. Państwa członkowskie promują 
korzystanie ze środków ochrony upraw o 
niskim lub obniżonym poziomie zagrożenia, 
w rozumieniu art. 46 ust. 1 oraz art. 46 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr [...] dotyczącego 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny promować bardziej zrównoważone i przyjaźniejsze dla 
środowiska stosowanie pestycydów. Ponadto ważne jest uzależnienie w większym stopniu 
niniejszej dyrektywy od projektu rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia do obrotu 
środków ochrony upraw.

Poprawka 13
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Artykuł 13 ustęp 2

2. Państwa członkowskie ustanawiają lub 
wspierają ustanowienie wszelkich 
niezbędnych warunków dla wdrożenia 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

2. Państwa członkowskie ustanawiają lub 
wspierają ustanowienie wszelkich 
niezbędnych warunków dla wdrożenia 
zintegrowanej ochrony przed organizmami 
szkodliwymi i w ramach każdej uprawy 
opisują najlepsze wzorce zintegrowanego 
zwalczania szkodników, dając 
pierwszeństwo niechemicznym środkom 
ochrony upraw.

Uzasadnienie

Najlepsze wzorce dotyczące nie-chemicznych metod ochrony upraw pomagają 
profesjonalnym użytkownikom w dokonywaniu przyjaznych dla środowiska wyborów co do 
środków ochrony roślin.

Poprawka 14
Artykuł 15

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
osiągniętych postępów w zakresie 
wprowadzania niniejszej dyrektywy wraz z 
propozycjami zmian, jeśli to stosowne.

Co trzy lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z osiągniętych postępów w 
zakresie wprowadzania niniejszej dyrektywy
oraz ocenę krajowych planów działania
wraz z propozycjami zmian, jeśli to 
stosowne.

Poprawka 15
Artykuł 15 a (nowy)

Artykuł 15a
Wymiana informacji i najlepsze wzorce

Komisja powinna stworzyć platformę 
wymiany informacji oraz najlepszych 
wzorców w zakresie zrównoważonego 
używania pestycydów oraz zintegrowanego 
zwalczania szkodników.

Uzasadnienie

Istotny element promowania zrównoważonego użycia pestycydów oraz zintegrowanego 
zwalczania szkodników to wymiana informacji oraz najlepszych wzorców miedzy państwami 
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członkowskimi oraz innymi zainteresowanymi stronami. W ten sposób nie trzeba ciągle na 
nowo odkrywać Ameryki. Powinno włączyć się do tego istniejące już inicjatywy (jak 
Europejska Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego).

Poprawka 16
Artykuł 20 ustęp 1 akapit drugi

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odesłanie do 
niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji.
Metody dokonywania takiego odesłania 
określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odesłanie do 
niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji.

Uzasadnienie

Prawidłowe zastosowanie pestycydów zagwarantowane jest zgodnie z wcześniejszym 
rozporządzeniem.
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